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INLEIDING / AGTERGROND 

• Hoërskool Merensky wil ’n veilige en gesonde leer- en werksomgewing vir almal verseker. 

• Die opsporing, reaksie op en voorkoming van moontlike gevalle van COVID-19 by MHS is ’n 

sleutelfaktor. 

• COVID-19 is ’n lugwegsiekte wat deur ’n nuwe kroonvirus veroorsaak word. 

• Daar is tans geen entstof beskikbaar wat beskerming teen COVID-19 bied nie. 

• Die beste manier om besmetting te voorkom, is om blootstelling te vermy aan die virus wat 

COVID-19 veroorsaak. 

• Die voorkoming van die verspreiding van die virus deur alledaagse praktyke is die beste manier om 

mense gesond te hou. 

• Dit is noodsaaklik dat MHS beplan en voorberei om gemeenskapsoordrag te beperk. 

• Besluite rondom gepaste openbare gesondheid sal in konsultasie met gesondheidsbeamptes geneem 

word: 

✓ Of leerders of onderwysers vir ŉ tydperk tuis moet bly.  

✓ Of leerders in groepe, of die hele skool van bywoning verskoon moet word.  
 

1. DAAGLIKSE PROGRAM 

Let wel: Die daaglikse program sal aangepas word met elke nuwe graad wat terugkeer skool toe.  

• Graad 12-leerders kan slegs van 07:00 tot 07:20 arriveer en moet in die parkeerarea afgelaai word. 

• Die eerste periode is van 07:30 tot 10:30 (’n akademiese pouse sal tussen 10:30 en 11:00 in die klas 

gegun word vir verversings.) 

• Die tweede periode is van 11:00 tot 14:00. 
 

2. STAPPE OM DIE VERSPREIDING VAN COVID-19 BY MERENSKY TE    

VOORKOM 

• Werknemers wat simptome toon, word aangeraai om nie werk toe te kom nie en betaalde siekverlof 

te neem. 

• Ouers word aangeraai om kinders by die huis te hou indien hulle siek is. 

• Die volgende maatreëls moet gevolg word: 

✓ Alle leerders en werknemers moet ’n siftingstoets ondergaan en die NDOH-vraelys moet 

gebruik word. 

✓ Enige addisionele simptome moet aangemeld word. 

✓ Almal sal ingelig en opgelei word in die korrekte gebruik van materiaalmaskers. 

✓ Almal moet ten minste twee materiaalmaskers hê. 

✓ Die siekte word versprei deur direkte kontak met die spoegdruppels van ’n besmette persoon. 

✓ GEEN groot byeenkomste (saalbyeenkomste, buitemuurse aktiwiteite, sosiale byeenkomste of 

kulturele byeenkomste) word toegelaat nie. 

✓ Die siekte versprei as iemand hoes, nies of praat. 

✓ Soos wat inperkingsmaatreëls hersien word, kan die regulasies rondom byeenkomste aangepas 

word. 

✓ Handhaaf ’n sosiale afstand van ten minste 1,5 m van ander af, waar moontlik. 

✓ ’n Gefasseerde benadering tot aankoms en vertrek sal gevolg word, indien nodig. 

✓ Leerders sal die badkamer in intervalle kan besoek. 

✓ Geen gesamentlike pouses sal toegelaat word nie (eerder in klasverband). 

✓ Vermy direkte kontak met ander, bv. handskud en drukkies word nie toegelaat nie. 

✓ Elkeen (goedgekeurde besoekers slegs per afspraak) moet te alle tye ’n materiaalmasker dra. 

✓ Wanneer ŉ persoon ŉ klaskamer binnegaan, moet sy/haar hande gesaniteer word. 

✓ Moenie aan die gesig (oë, neus en mond) raak met ongewaste hande nie. 

✓ Indien daar ’n vermoedelike geval van COVID-19 is, moet ’n gesondheidsorg-fasiliteit 

gekontak word. 

✓ Die onderwysowerhede sal onmiddellik in kennis gestel word van: 

❖ Enige persoon wat met COVID-19 gediagnoseer word.  

❖ Enige persoon wat in direkte kontak met ‘n besmette persoon was.  

✓ Alle vorme van stigma en diskriminasie as gevolg van COVID-19 sal voorkom word. 
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✓ ‘n COVID-19-komitee is in die skool aangestel:  

Voorsitter van die BL:    C. Pretorius 

Hoof:     M. Steyn  

Lid van die bestuurspan:   M. Louwies 

Lid van die BL:    S. van den Heever 

Lid van die administratiewe personeel:  C. Buys 

Lid van die terrein-en-geboue-personeel:  J. Potgieter 

Lid van die koshuise:    I. van Heerden 

✓ Tekens of plakkate wat goeie handhigiëne en respiratoriese higiëne aanmoedig, sal aangebring 

word. 

✓ Seep sal in die badkamers beskikbaar wees. 

✓ ŉ 60%- alkoholgebaseerde handsaniteerder sal by die deur van elke klaskamer en die ontvangs 

beskikbaar wees. 

✓ Personeel sal opleiding ontvang oor COVID-19. 

✓ Personeel sal nie in die oggende vergader nie, maar sal direk na hul klasse gaan. 

✓ ‘n Opvoedkundige program vir leerders sal geïmplementeer word deur die vak 

Lewensoriëntering te gebruik. 

✓ Die skoonmakers sal skoolgeboue deeglik en gereeld skoonmaak en ontsmet. 

✓ Klaskamers en badkamers sal ten minste een maal per dag skoongemaak word. 

✓ Oppervlakke wat gereeld aangeraak word, sal meer gereeld skoongemaak word (reëlings, 

deure). 

✓ Vuilgoed sal daagliks verwyder word en veilig weggegooi word. 

✓ Die tafels in die laboratoriums en rekenaarklasse sal afskortings hê. 
 

3. TOEGANGSBEHEER VIR OUERS EN DERDE PARTYE 

• Toegang is verbode vir besoekers, ouers en verkopers, tensy dit noodsaaklik is en ’n afspraak 

vooraf gemaak is. 

• Streng toegangsbeheer sal toegepas word. Alle besoekers moet ’n register teken. 

• Alle besoekers moet: 

✓ ŉ Materiaalmasker dra wanneer hulle die terrein binnekom. 

✓ Onmiddellik by die ontvangs aanmeld en hulle hande by die deur saniteer.  

✓ ’n Afspraak maak en die aard van die besoek bekend maak (behalwe staatsamptenare). 

• Daar sal gereelde kommunikasie met ouers wees om vergaderings/byeenkomste met ouers te 

beperk. 

• Beperkte ouervergaderings (afsprake sal met ouers gemaak word vir een-tot-een-besoeke). 
 

4. OPSPORING VAN MOONTLIKE GEVALLE VAN COVID-19 

Simptome van COVID-19 

✓ Koors (bo 38 °C) 

✓ Droë hoes 

✓ Moegheid 

✓ Hoes slym  

✓ Asemnood 

✓ Seer keel 

✓ Hoofpyn 

✓ Spier- of gewrigpyn 

✓ Kouekoors 

• Indien die antwoord op al die vrae “Nee” is, sal ons temperatuur meet. 

• Indien enige van die vrae met “Ja” beantwoord word, mag jy nie die skool binnekom nie, en moet 

jy huis toe gaan. 
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• Indien ŉ persoon “Ja” antwoord op enige van die bogenoemde vrae vir die afgelope 14 dae:  

✓ Die persoon het ŉ hoë risiko van COVID-19-besmetting. 

✓ Die nodige voorsorg moet getref word vir onmiddellike sifting. 

✓ Indien jy vanaf ŉ ander land reis, moet jy vir 14 dae onder kwarantyn bly.  

 

5. LEERDERHIGIËNE 

Leerders/Onderwysers/Personeel/Besoekers en Ouers moet die volgende nakom: 

• Was gereeld hande, altyd met seep en water vir ten minste 20 sekondes. 

• Hou naels en tande skoon. 

• Vermy aanraking van oë, mond en gesig. 

• Moenie skryfbehoeftes, bekers, eetgerei, voedsel of drinkgoed deel nie. 

• Nies/hoes in ’n gebuigde elmboog of sneesdoekie en gooi die sneesdoekie dadelik in ’n asblik met 

’n deksel weg. 

• Was hande nadat jy in ’n sneesdoekie genies of gehoes het. 

• Leerders mag niemand oor die siekte terg nie. 

• Deel wat jy by die skool oor die voorkoming van die siekte leer met familie, vriende en gesinslede. 

• Leerders moet ’n onderwyser of hul ouers inlig as hulle siek voel. Leerders wat siek is, moet by die 

huis bly. 
 

6. VOEDSELVOORBEREIDING EN -BEDIENING 

Die werknemers by die snoepie sal die volgende nakom: 

• Was hande met seep en water voor en nadat enige voedsel tydens voorbereiding aangeraak word. 

• Was hande met seep en water voor voedsel aan leerders bedien word. 

• Saniteer/Maak alle werkoppervlakke (tafels, stowe, wasbakke, vloere en ander) gereeld skoon. 

• Hou alle toerusting skoon. 

• Dra te alle tye skoon kombuisuniforms. 

• Dra hoofbedekkings en maskers om monde en neuse te bedek. 

• Dra toe skoene om voete te beskerm. 

• Verseker dat voedsel korrek gestoor word. 

• Spoel alle voedselitems deeglik af voor dit gaargemaak word en spoel vrugte af voor dit aan 

leerders bedien word. 

• Maak voedsel deeglik gaar. 

• Maak seker dat leerders nie eetgerei, voedsel of drinkgoed deel nie. 

• Pas te alle tye sosiale distansiëring toe. 

• Stadium 4 en 3: geen samedromming by die snoepie nie. 

✓ Slegs sekere items sal verkoop word (dit sal by klaskamers verkoop word). 

✓ Slegs twee voedselitems sal per dag voorberei word. 

✓ Onderwysers sal elke oggend in die klas bestellings neem en per WhatsApp deurstuur. 

✓ Voedsel sal by klasse afgelewer word. 

• Omdat geen buitemuurse aktiwiteite aangebied word nie, sal die snoepie nie na skoolure oop wees 

nie. 
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7. SOSIALE DISTANSIËRING 

MHS sal:  

• Sosiale distansiëring in die klaskamer toepas, waar moontlik. 

• Deeglike higiëne toepas. 

• Deurgaans slegs materiaalmaskers (2 per persoon) gebruik en simptomatiese siftingstoetse doen. 

• Praktiese sosiale distansiëring vir alle leerders, personeel en onderwysers toepas. 

• ’n Isolasiekamer inrig vir vermoedelike gevalle en persone wat ondersoek word. 
 

8. STAPPE WANNEER IEMAND SIEK WORD OF COVID-19-SIMPTOME TOON 

Indien ŉ kind/leerder siek voorkom of simptome toon, moet die prosedure hieronder gevolg word: 

• Die persoon sal geïsoleer word en apart gehou word totdat hulle deur ’n mediese praktisyn 

ondersoek kan word. 

• Die ouers of voogde van die kind/leerder sal onmiddellik in kennis gestel word. 

• Ons COVID-19-verteenwoordiger, dr. S van den Heever, sal gekontak word. 

• Die skool sal oor enige verdere stappe ingelig word. 

• Alle persone met wie ’n bevestigde COVID-19-geval in kontak was, moet vir 14 dae tuis self-

isoleer terwyl hulle vir simptome gemonitor word.  (Hulle mag nie skool toe kom nie). 

 

9. ‘n WERKNEMER HET POSITIEF GETOETS VIR COVID-19 

• Die betrokke gesondheidsbeamptes sal die geval bespreek, mense identifiseer wat met die pasiënt in 

kontak was, en enige aksie of voorsorg voorskryf wat gevolg moet word. 

• Die Departementele Hoof moet formeel toestemming gee vir siekverlof. 

• ’n Risiko-assessering sal gedoen word by die onderwysinstelling, in konsultasie met 

gesondheidsbeamptes. 

• Die Departementele Hoof moet formeel toestemming gee dat alle werknemers wat in direkte kontak 

met die besmette werknemer was, vir 14 dae in self-isolasie moet bly. 

• ’n Lys moet gehou word en by die Departement van Openbare Werke en Administrasie (DPSA) 

aangemeld word. 

• Kontak moet met sodanige werknemers behou word vir monitering en ondersteuning. 

• Verslae van gevalle COVID-19 en diegene wat onder kwarantyn is, moet aan die DPSA gestuur 

word, in die korrekte formaat, na die toegewyde e-posadres: COVID-19@dpsa.gov.za  

• Deeglike skoonmaak en ontsmetting van die besmette persoon se werkspasie moet gedoen word. 

• ’n Geïsoleerde werknemer wat terugkeer werk toe, moet ’n mediese ondersoek ondergaan en 

goedkeuring kry om weer te gaan werk. 

• Kontak moet behou word met werknemers onder kwarantyn vir monitering en ondersteuning. 

• Alle vermoedelike gevalle moet by die DPSA aangemeld word: COVID-19@dpsa.gov.za 
 

10. BESTUUR EN MONITERING VAN AFWESIGHEDE 

• Skoolbesture moet afwesighede bestuur en moniteer deur: 

✓ Bywoning- en siekverlofbeleide te implementeer. 

✓ Leerders/personeel/onderwysers aan te moedig om tuis te bly wanneer hulle siek is. 

✓ Sleutelposte te identifiseer sodat ander personeel kan instaan vir werknemers wat siek is. 
 

11. LEERDERVERVOER 

• Alle voertuie word beperk tot 50%-kapasiteit en sosiale distansiëring van 1 m moet toegepas word. 

• Alle voertuie wat leerders vervoer, sal na elke rit gesaniteer word. 

• Handsaniteerders moet vir alle voertuie voorsien word. 

• Voordat ’n passasier in ’n voertuig klim, moet die passasier se temperatuur gemeet word. 

• Dit is verpligtend vir alle passasiers en bestuurders om maskers te dra voordat hulle in ’n voertuig 

klim. 

• Maatreëls vir leerdervervoer sal volgens beleid bestuur word. 

 

mailto:COVID-19@dpsa.gov.za
mailto:COVID-19@dpsa.gov.za
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• Indien ’n passasier “Ja” op een van die volgende vrae antwoord, mag hy/sy nie in die bus klim nie: 

 

 
 
 
 
 
 
 

12. BESTUUR VAN SKOOLKOSHUISE 

Let wel:  

• Geen leerders sal toegelaat word om dorp toe te gaan nie (insluitend ekstra 

klasse wat buite die terrein aangebied word). 

• Geen leerder sal vir sosiale redes uitgeteken word nie. 

• Geen leerder mag in die middag op die skoolgronde wees nie (behalwe vir 

ekstra klasse op MHS se terrein). 

 

Bedieningsareas:  

• Bedieningspersoneel sal gesigbedekkings/maskers dra. 

• ’n Rystelsel sal geïmplementeer word. 

• ’n Streep sal 75 cm vanaf die voorkant van die bedieningstoonbank aangebring word vir leerders om 

sosiale distansiëring te verseker. 

• Rooi band sal gebruik word om ryspasiëring op die vloer te skep (1,5 m uitmekaar). 

• ’n Duidelike skeiding tussen die sit-area en die rye sal afgemerk word. 

• Leerders en personeel sal nie toegelaat word om aan enige oppervlakke te vat nie. 

• Twee saniteerstasies (seuns en meisies) sal by die deure van die eetsaal geplaas word. 

• Slegs vier leerders sal by ’n tafel sit om sosiale distansiëring te verseker. 

• Geen gedeelde produkte sal op tafels geplaas word nie om kontak met oppervlakke te beperk. 

• Die personeelbedieningsarea sal aangedui word. 

• Die sit-area vir personeel sal afgemerk word om sosiale distansiëring te verseker. 
 

Badkamers:  

• Daar sal een saniteerder- en seephouer by die ingang van elke badkamer wees. 

• Badkamers sal twee maal gedurende die dag skoongemaak en gesaniteer word. 

• Plakkate sal in gange en by badkamers aangebring word. 

• Daaglikse skoonmaking sal in ’n register aangeteken word en daagliks deur die Koshuisbestuurder 

afgeteken word. 
 

Kamers:  

• Alles menslik moontlik sal gedoen word om sosiale distansiëring te verseker. 

• Leerders sal nie toegelaat word om mekaar in hulle kamers of in die gange te besoek nie. 

• Leerders is verantwoordelik vir die sanitering van hulle eie besittings. 

• Alle beddegoed moet op ’n Vrydag afgehaal en oor die naweek gewas word. 
 

Studie: 

• Om die risiko van besmetting te beperk, sal alle leerders in hulle kamers studeer. 

• Groepstudie/hulp van medeleerders word nie toegelaat nie.    
 

Siftingstoetse: 

• Leerders sal elke oggend deur die personeellid aan diens gesif word. 

• Werkers wat op die terrein bly, sal elke oggend deur hul toesighouer gesif word. 
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• Kombuispersoneel sal elke oggend deur die toesighouer gesif word. 

• Daaglikse siftingstoetse sal in ’n register aangeteken word en daagliks deur die Koshuisbestuurder 

geteken word. 

• Leerders wat enige simptome toon, sal van ander geskei word voordat hulle huis toe gaan. 

✓ Seuns sal die ou Siekeboeg gebruik.  ✓  Meisies sal in die “Stalle” wag. 

• Ouers sal in kennis gestel word van die leerder se simptome.  
 

Toegang tot die koshuis: 

• Slegs koshuisleerders en -werkers mag deur die hoofhek beweeg. 

• Die koshuisgronde sal buite perke wees vir familie en leerders. 

• Die koshuis sluit Vrydae om 15:00 en maak Mandae om 06:00 oop, met geen uitsonderings nie. 
 

13. SLUITING VAN ‘N SKOOL INDIEN ’N WERKNEMER POSITIEF TOETS VIR 

COVID-19 

• Voorbereiding vir die moontlike sluiting van die skool sal slegs oorweeg word op aanbeveling van 

gesondheidsbeamptes. 

• Tydelike sluiting van die skool is ’n moontlike strategie om die verdere verspreiding van COVID-19 

in die skoolgemeenskap te beperk. 

• Skoolbesture is nie verantwoordelik vir besluite oor die sluiting van skole nie, en moet die prosedures 

van die Departement in hierdie verband volg. 

• Skole moet advies by plaaslike gesondheidsbeamptes inwin om te bepaal of, wanneer en vir hoe lank 

hierdie stappe gedoen moet word. 

• Die sluiting van skole kan aanbeveel word vir 14 dae, of moontlik langer, indien plaaslike 

gesondheidsbeamptes, die Provinsiale Departementshoof en die Departement van Basiese Onderwys 

dit aanbeveel. 

• Die aard van hierdie stappe (die omvang en duur daarvan) mag verander namate die plaaslike 

situasie verander. 
 

14. OORWEGINGS OM ‘N SKOOL OOP TE HOU NADAT DIT VIR LEERDERS 

GESLUIT IS 

• Tydens skoolsluitings sal Merensky oop bly vir personeel (tensy hulle siek is) terwyl leerders tuis 

bly. 

• Deur fasiliteite oop te hou, word onderwysers toegelaat om lesse te ontwikkel en aan te bied. Hulle 

sal toegang tot onderrighulpbronne en -materiaal hê, en kan dus voorgaan met onderrig en leer. 

• Dit sal ander personeel toelaat om met ander dienste en hulp met addisionele ondersteuning voort te 

gaan. 

• Indien skole gesluit word, moet skoolbesture leerders en personeel aanraai om nie te sosialiseer of 

bymekaar te kom nie, bv. by ’n vriend se huis, ’n restaurant of ’n plaaslike inkopiesentrum. 

• Ons sal voortgesette onderrig verseker. 

• Indien skole gesluit word, sal ons: 

✓ Kontinuïteitsplanne hersien, insluitend planne vir die voorsetting van onderrig en leer. 

✓ Afstandonderrig implementeer. 

✓ Klaslesse in aanlynlesse omskep en onderwysers oplei om dit te doen. 
 

15. EMOSIONELE ONDERSTEUNING AAN LEERDERS, ONDERWYSERS EN 

PERSONEEL  

• MHS het ŉ ondersteuningsgroep vir leerders/personeel gestig wat deur COVID-19 geraak word 

(emosioneel en skolasties): 

✓ M. Louwies 

✓ J. Vosloo 

✓ Y. Potgieter 

✓ S. Oosthuizen 

✓ E. Steyn 
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• Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WHO) dui aan dat ’n groot pandemie ’n psigososiale steuring 

kan veroorsaak wat die bevolking se vermoë om dit te hanteer, kan oorskry. 

• Die algemeenste reaksies sluit in angs, spanning en depressie. 

• Hierdie reaksies kan die gevolg wees van vrees om die siekte op te doen, die vermoë om van die 

siekte te herstel of selfs die afsterwe van familielede, kollegas of klasmaats. 

• Leerders, onderwysers en skoolbesture het ’n verantwoordelikheid om na hulself en ander om te sien. 

• Ons het ook ’n ondersteuningsgroep om onderwysers en leerders in nood te help. Hierdie proses 

moet gevolg word elke keer as ’n nuwe graad terugkeer skool toe. 

Let wel: In gevalle van buitengewone spanning of nood, word die normale prosedures wat in die SLAS-

beleid beskryf word, opsy geskuif en ’n gepaste noodplan gevolg. 
 

16. INLIGTING: 

i)  Nasionale Departement van Gesondheid: https://www.health.gov.za  

ii)  Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes: https://www.nicd.ac.za   

iii)  Nasionale Instituut vir Bedryfsgesondheid: https://www.nioh.ac.za 

iv)  Wêreldgesondheidsorganisasie: https://www.who.int  

v)  Departement van Basiese Onderwys: https://www.dbe.gov.za     

vi)  Nasionale Gesondheidslaboratoriumdienste: https://www.nhls.ac.za  

vii) Coronavirus Hotline: 0800 02 99 99  
 

17. GRAAD 12: COVID-19-ROOSTER VIR DIE EERSTE TWEE WEKE  

Let wel: Die rooster sal aangepas word vir elke nuwe graad wat terugkeer skool toe.  

• Die rooster moet, soos die res van die skooldag, aangepas word volgens die nuwe COVID-19-

regulasies. 

• Die graad 12-rooster is aangepas om so min as moontlik ontwrigting te veroorsaak, en om die 

beskikbare tyd so goed moontlik te gebruik. 

• Die volgende rooster is opgestel om akademiese tyd ten volle te benut. 

• Die skooldag sal in slegs twee periodes verdeel word, om 

so min as moontlik tyd op sanitering te vermors, en 

soveel moontlik tyd vir akademie te laat.                           

• 07:30 - 10:30: Eerste periode   

• 10:30 - 11:00: Akademiese pouse in die klas, verversings 

• 11:00 - 14:00: Tweede periode 

                           Rooster 

 

 

 

 

 

Week 1 en 2 

Ma. 

01/06 

Di. 

02/06 

Wo. 

03/06 

Do. 

04/06 

Vr. 

05/06 

Ma. 

08/06 

Di. 

09/06 

Wo. 

10/06 

Do. 

11/06 

Vr. 

12/06 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 1 

• Die volgende onderwysers sal klasgee in ander klaskamers as gevolg van spasievereistes/sosiale 

distansiëring: 

Me. S. Stander skuif na die saal.  

Me. H. Haar skuif ook na die saal.  

Me. A. Le Roux skuif na me. H. Haar se klaskamer (D8). 

Mnr. T. Beukes skuif na me. S. Stander se klaskamer (D7). 

Mnr. C. Gerber skuif na me. I. Knoetze se klaskamer (H2). 

Me. T. Botha (slegs in kombinasie 3 en 6) skuif na klaskamer H10. 

 Periode 1 Periode 2 

Dag 1 Kombinasie 1 Kombinasie 3 

Dag 2 Kombinasie 2 Kombinasie 5 

Dag 3 Kombinasie 4 Kombinasie 6 

https://www.health.gov.za/
https://www.nicd.ac.za/
https://www.nioh.ac.za/
https://www.who.int/
https://www.dbe.gov.za/
https://www.nhls.ac.za/
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Let wel: Kombinasie 1 en 4 bly in me. T. Botha se eie klaskamer.  

Mnr. S. Oosthuizen (slegs in kombinasie 5) skuif na H10.  

Let wel: Kombinasie 2 bly in mnr. S. Oosthuizen se eie klaskamer.  

18. OUERS WAT LEERDERS TUIS WIL ONDERRIG 

• Leerders tussen die ouderdom van 7 en 16 jaar (Graad 1 tot 9) is skoolpligtig (Notice 361 of 2010/ 

National Educational Policy Act 27 of 1996).  
Indien ’n ouer besluit om ŉ skoolpligtige kind vir die res van die jaar uit die skool te haal, is daar 

verskillende scenario’s:  

✓ Volgens die bywoningsbepalings in die SA Skolewet (SASW) moet ’n ouer wat nie die 

skoolpligbepalings wil nakom nie, toestemming by die provinsiale onderwysdepartement verkry om 

dit te doen.  

✓ Indien toestemming verkry is, kan oorweeg word om die leerder vir tuisonderrig by ŉ 

kurrikulumverskaffer te registreer wat die leerder aan die einde van die jaar vir die betrokke graad 

sal sertifiseer.  

✓ Nie-registrasie by ’n kurrikulumverskaffer impliseer dan die volgende:  

➢ Dat die kind strydig met die SASW van skoolbywoning weerhou is en ouer vervolg kan word; 

➢ Dat die kind geen bewys vir die jaar se leer sal hê nie;  

➢ Dat geen formele sertifikaat (rapport) vir die jaar uitgereik sal word nie; en  

➢ Dat die ouer moet besef dat enige skool die reg sal hê om te bepaal wat die standaard van die 

tuisonderrig was, ongeag of daar ’n sertifikaat uitgereik is al dan nie. 

• Sou ouers oorweeg om vir 2021 die leerder weer by ’n skool in te skryf, hetsy dieselfde skool of ’n 

ander skool, moet die volgende in gedagte gehou word:  

✓ Die leerder is ’n nuwe aansoek, soos enige ander aansoeker, en moet ingevolge die skool en 

toelatingsbeleid oorweeg word.  

✓ Daar moet bepaal word of daar plek in die betrokke skool en graad is.  

✓ Die skool kan ŉ “plasingsassessering” doen om te besluit of die leerder wel oor die nodige kennis / 

vaardighede beskik om in ŉ spesifieke graad geplaas te word.  

✓ Dit is nie vanselfsprekend dat die kind saam met sy ouderdomsgroep na die volgende graad bevorder 

sal word nie, tensy daar ŉ formele sertifisering as bewys is dat die inhoud vir 2020 wel bemeester 

is.  

✓ Die leerder kan dus moontlik deur die skool in dieselfde graad geplaas word waarin hy/sy in 2020 

ingeskryf was.  

• Watter regte het die skool? Die skool mag nie weier dat die ouer die leerder uit die skool verwyder 

nie. Skole moet gesprek met die ouers voer en genoegsame inligting aan ouers verskaf om sodoende 

’n meer ingeligte besluit te kan neem.  

 

Die skool is onder geen verpligting om die leerder tuis te ondersteun nie (tensy die 

registrasievoorwaardes van die provinsiale onderwysdepartement hiervoor voorsiening maak). Hier kan 

sekere gevalle binne die skool se beleid hanteer word, bv. ŉ leerder van die skool wat ’n onderliggende 

siekte het bly ingeskryf by die skool en ontvang die nodige ondersteuning. Die skool kan oorweeg om 

personeel onder voorwaardes wat die skool bepaal, as ‘tutors’ vir dié leerder beskikbaar te stel. 

 

19. GEVOLGE VAN DIE NIE-NAKOMING VAN DIE BEDRYFSPROSEDURES 

• Die nie-nakoming van die bedryfsprosedures deur ’n werknemer of leerder sal as ’n ernstige 

oortreding beskou word in terme van die skool se dissiplinêre kode en prosedures, en dissiplinêre 

stappe sal gedoen word. 
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